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Stellingen
behorende bij hct proefschrift:

Essential fatty acids, pregnancy and pregnancy outcome:
relationship between mother and child.

1. Voor het in dit proefschrift beschreven onderzoek zijn rr/anVv* data
noodzakelijk.

2. Zwangerschapshypertensie is geassocieerd met een toegenomen omzetting van de
essentiële vetzuren linolzuur en a-linoleenzuur in hun meer onverzadigde
derivaten.

3. Een extra inneming van ongeveer 10 gram linolzuur per dag door zwangere
vrouwen, vanaf de twintigste week van de zwangerschap tot aan de bevalling,
resulteert in een hogere (n-6) LCP status van pasgeborenen.

4. Wanneer de essentiële vetzuurstatus van de pasgeborene verbeterd dient te
worden, is de verhouding tussen de vetzuren in het voedingssupplement minstens
zo belangrijk a)s de absolute hoeveelheid van de vetzuren daarin.

5. De leeftijdsgrens bij het "late moederschap" hoort te liggen bij de leeftijd waarop
vrouwen in de menopauze komen.

6. Een verdediger die een spits het scoren wil beletten ten koste van een rode kaart
moet bedenken dat het lonend zijn van zijn aktie onder meer afhangt van de stand
van de wedstrijd op dat moment, het tijdstip in de wedstrijd en de trefzekerheid
van de spits.
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7. De voertaal tijdens gesprekken moet indien mogelijk die taal of dat dialect zijn die
door allé aan het gesprek deelnemende personen wordt begrepen.

8. The more repetitive your diet - the more you eat the same thing day after day - the
less food you waste.
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9. Het veronderstelde beschermende effekt van endogène en exogène oestrogenen op
cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen hoeft niet te berusten op identieke
biologische mechanismen.



10.
a. De vreugde van de gœde kwaliteit duut voort, als de ergernis over de hoge prijs

allang vergeten is.
b. De ergernis van de slechte kwaliteit dturt voort, als de vreugde over de lage prijs

allang vergeten is.
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11. Het grote aantal mensen dat hondepoepals één van de grootste problemen van zijn
direkte leefomgeving beschouwt zou, jelet op het grote aantal hondebezitters. tot
de conclusie kunnen leiden dat meisen in dit geval hun eigen problemen
veroorzaken.

12. Vemieuwing en originaliteit mogen geen dwangbuis zijn voor een ontwerper van
de openbare ruimte. Het gebruik van de openbare ruimte vraagt om
(her)interpretatie, niet om ontkenning of verwaarlozing van het verleden.

Monique Al, 22 September 1994


